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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
لعلنا ال نضيف جديدا حين نقرر أن المثقف المسـلم فـي            
العالم اإلسالمي مسئول مسئولية مباشرة أمام ربه ثـم أمـام           
أمته وخصوصا أن أمته تواجه تحديات متداخلـة ومتشـابكة          

 . يخية ومصيريةتار
ولعلنا ال نضيف جديدا حين نقرر أن الصراع الفكري في          
 . عالمنا اإلسالمي، مرتبط أشد االرتباط وأوثقه بتلك التحديات

ومن هنا وانطالقًا من مسئوليتنا فإن علينا أن نحذر أشـد           
 الحذر ونحرص أشد حين نتصدى لنقد كتـاب مـثالً حتـى            

ح فـي عكـس اتجـاه       ال نصبح ضحايا للغزو الفكري ونسب     
 . مصالح أمتنا

إن علينا أن نستخدم وسائلنا الثقافية ومن ضمنها نقد الكتب       
 . في زيادة وعي أمتنا وإثراء نضالها

وعلينا في الوقت نفسه أن نتصدى لكل محاولة لتزييـف          
 . وعي أمتنا أو تطويق نضالها

* * * 
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إننا ندرك بوضـوح حقيقـة الصـراع بـين المدرسـة            
لمدرسة االستعمارية العلمانية بشـقيها اليمينـي       اإلسالمية، وا 

واليساري وعلى هذا األساس فسوف نركز على مـا يمـس           
 . الحركة اإلسالمية وما يمس نضال أمتنا

وانطالقًا مما سبق فإننا سنحاول كشف محاوالت المدرسة        
 متمثلة هنا في محمد حسـنين هيكـل أحـد           -االستعمارية  

في التزييـف والتضـليل      محاوالت تلك المدرسة     - جنودها
ومحاولة سحب رصيد الوعي لدى الجماهير وتطويق نضالها        

ـ          ا نخدمة لالستعمار سواء عن طريق عدم تشـخيص أمراض
تشخيصا سليما أو االتجاه بنا في مسارات جانبية أو القفز بما           

 يـا  أو ما هو جوهري ليصبح ثانو      ياهو ثانوي ليصبح جوهر   
 . يلى آخره من أساليب الغزو الفكرإ

* * * 
 - عادة ما يواجه إنسان منا يحاول أن يقدم رؤية لكتـاب          

قـد  .  معينة قد تكون المتعة أو القرف      عادة ما يواجه مشاعر   
 .تكون الصعوبة أو السهولة قد تكون االختالف أو االتفاق

ولكننا حين نواجه محمد حسنين هيكل فاإلنسان يضـطر         
لتضـليل  اضطرارا إلى ضبط نفسه والصبر على الكـذب وا        
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 . حتى يستطيع أن يكمل الكتاب إلى آخره
فهيكل كمثقف ال يساوي كثيرا، وهـو بـرغم أنـه ابـن         

 . فهو ليس أقوى جنودها أو أذكاهم. المدرسة االستعمارية
إنه ببساطة ال يمتلك حتى األداة الفكرية المنهجية للمدرسة         

طرح الشيء ونقيضه، ويظهر قدرا     ياالستعمارية، وهو دائما    
 .  الغرور والتعالي يثير السخرية أكثر مما يثير الخوفمن

بل . سهولة كشفه  .ومن هنا تأتي سهولة التعامل مع هيكل      
 . سهولة ضبطه متلبسا بالتضليل
 التعامل مـع هيكـل       حيث إن  على أن للمسألة جانبا آخرا    

يستدعي في النفس قدرا كبيرا من الغثيان ألنك أمام مثقـف           
 .  نادرا ومصاب بالنرجسية حتى الهوسال يصدق إال.. دعي

* * * 
 : تكمن أهمية كتاب خريف الغضب في

أنه تمثيل جيد لشخصية وفكر كاتب مثل هيكل وبالتالي          -١
فإننا يمكننا أن نضـع أيـدينا علـى مجموعـة مـن             

ن والتـي   ونا المعاصر والخصائص التي يتميز بها مثقف    
تنسحب بشكل أو بآخر على نضال شعوبنا مـن أجـل           

 . رية والعدالة وبناء المجتمع اإلسالمي المعاصرالح
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ن الكتاب يمس فترة من أخطـر فتـرات تاريخنـا           أ -٢
المعاصر وبالتالي فإن أي خطأ في تحليل هذه الفترة         

 . يؤثر حتما على مسيرة نضالنا

ن الكتاب يمس الحركة اإلسالمية وبالتـالي فإننـا         أ -٣
 الحذر حتى ال ننزلق إلـى       يمطالبين أن نكون شديد   

 ألن  ؛هاوية التحليل الخاطئ فيما يمس هذه الحركـة       
ذلك يعني انكسارا حادا في مسيرة نضال أمتنا على         
أساس أن الحركة وبحكم تاريخها وظروف الصراع       
في العالم هي طليعة األمة في مواجهة تحدياتها وقد         
ارتبطت بشكل ال ينفصم بكل ما هو إيجـابي فـي           

ـ          ا القـديم   نضال أمتنا وبكـل إنجـاز فـي تاريخه
 . والمعاصر

بل إننا نستطيع أن نجزم دون أن تطرف لنا عين أن كـل             
المكاسب التي حققتها شعوبنا قد جاءت على يد رجال الحركة          

هم وسـنوات عمـرهم خلـف       ؤاإلسالمية الذين أريقت دما   
القضبان ثمنًا لتصديهم الطويل والـدائب والفـذ لالسـتعمار          

ه لوال الحركة اإلسالمية     وأن ،والصهيونية واالستبداد السياسي  
 . لضاعت أمتنا منذ أمد بعيد
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ن الكتاب في النهاية هو حلقة من حلقـات الغـزو           إ -٤
 . الفكري لعالمنا اإلسالمي

إننا ندرك بوضوح أن معركـة أمتنـا مـع االسـتعمار            
والصهيونية واالستبداد السياسي والظلم الطبقي تتماشى بشكل       

 . مباشر مع قيمنا الثقافية
 .  الفكري هو أحد أفتك أسلحة االستعمار ضدناوإن الغزو

إن كتاب خريف الغضب فرصة طيبـة لتوضـيح جـدل           
وسوف نركز في نقدنا لـه علـى        . العوامل السابقة وترابطها  

 . تلك العوامل متوخين اإليجاز وضرب األمثلة الواضحة جدا
* * * 



 - ٩ -

  
  الكتاب الكتاب 

 صفحة من القطع الكبير وطباعتـه       ٥٦٥الكتاب يقع في    
ولقد كتب باللغة اإلنجليزية أصالً وترجمه المؤلـف        .. رةفاخ

 انظر كيف تصبح لغة الثقافة األساسـية        -بنفسه إلى العربية    
 . لدى مثقفينا هي اللغة اإلنجليزية برغم كونهم عربا

 :والكتاب يضم مقدمة وستة أجزاء هـي علـى التـوالي          
 - اإلسـالم السياسـي      - النهب الثاني لمصر     -صناعة نجم   

 .  الصواعق- العواصف تتجمع -نيسة القبطية الك
تناول المقدمة بشكل منفصل ثم نقوم بنقـد أفكـار          نوسف  

 . لكتاب ككل غير خاضعين لتقسيم المؤلفا
* * * 
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والمقدمة عادة ما تكون مفتاحا لفهم الكتاب ومـدخالً لـه           

 . وتحديد هدف الكاتب من الكتاب
مدرسـة  وسوف تكون المقدمة فرصـة طيبـة لنضـع ال         

االستعمارية عموما وهيكل خصوصا تحت الدراسة لمعرفـة        
 . خصائصها وتوجهاتها ومدى خطرها على أمتنا

* * * 

  النمط الغربي النمط الغربي 
إن وقائع هذا الكتاب سـوف       ":يقول هيكل في أول صفحة    

وهكذا ومنذ الوهلة األولى    ". تكون صدمة لكثيرين في الغرب    
لمثقـف العلمـاني    يمكن أن نحدد معيار هيكل وهو كنموذج ل       

 . يعتبر الغرب هو القدوة والنموذج ومناط االهتمام
وهكذا سـيكون   . وكذلك يعتبر المعيار الغربي هو المعيار     
 . الكتاب من أوله إلى آخره على هذا المنوال

ن أخطاء السادات ترجع إلى كونه لـم        أفمثالً يعتبر هيكل    
كمة في  يفهم طبيعة العالقات الدولية أو خصائص القوى المتح       
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وليس ألنه لم يقوم بتعبئة شعبه وفقًا لمعـايير ذلـك            -العالم  
 . الشعب وقيمه وتراثه األخالقي

وهكذا فإننا ودون أن نشعر ننزلق مع هيكل ليحـدد لنـا            
يكـل يـرفض    هويلقي في وجداننا المعيار الغربي العلماني ف      

وهذه . معنا أو مثلنا تجربة السادات ولكن من منظور غربي        
 . ات الغزو الفكريأولى حلق

وهكذا فإنه يحجب عنا الضوء الذي ألقاه نضال الشـعب          
 للحكـم   في مصر ضد السادات إلرساء معيار إسالمي      المسلم  

 . على سياسات نظام ما
ذلك المعيار الذي أثراه بالـدم والعـرق والصـبر كـل            
المجاهدون مسترشدين بتجربة الرسول الكريم وصحابته ومن       

خـرهم المجاهـدون    آ و ،تـاريخ سار على نهجـه طـوال ال      
 عرابـي،   ،والمعاصرون من أمثال محمد كريم، عمر مكرم      

 حسـن البنـا، سـيد       ، فريد ،النديم، األفغاني، مصطفى كامل   
 .  قطب، أحمد المحالوي، حافظ سالمة

هؤالء الذين أدركوا تشابك الصراع السياسي والعسـكري        
ل  وأدركـوا أن االسـتقال     ،واالقتصادي واالجتماعي والثقافي  

ليس مجرد استقالل عسكري مزيف ولكن نمط مستقل فـي          
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 وتحريـر اإلرادة    يا وثقاف يا واجتماع يا وسياس ياالحياة اقتصاد 
 . والتوجيهات

* * * 

  النرجسيةالنرجسية
وككل المثقفين العلمانيين يمارس هيكل نرجسيته بشـكل        

 . فج
 وهـو الـذي     ،فهو الذي اختار السادات نائبا لعبد الناصر      

 وهو الذي قدم إليه التوجيهـات       ،الرئاسةأدى به إلى منصب     
الحاسمة في حسم صراع السلطة ضد مراكز القـوى عـام           

١٩٧١ . 
 . وهو الذي شارك في التخطيط لحرب أكتوبر

والنرجسية سمة أساسية من سـمات المثقـف العلمـاني          
فالكون كله يتمحور حول ذلك المثقف فهو الذي فعـل كـذا            

 . ورفض كذا
ة على نضال أمتنا يدفعنا دفعـا     على أن خطورة تلك الصف    

 . إلى مناقشتها
عليه أن  . له رسالة محددة  . المثقف أصالً مسئول أمام أمته    
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 طبيعـة القـوى     ، طبيعة مشاكلها وتحدياتها   ،يفهم طبيعة أمته  
 . المناوئة لها

عليه أن يناضل بالدم والعرق ضد كل المـؤامرات التـي          
 في طليعتهـا    عليه ببساطة أن يقف مع أمته بل      . تحاك ضدها 

عليـه  .  وضد االستبداد السياسي   ،ضد االستعمار والصهيونية  
 عـن   ،عليه أن يدافع عن أمته    . أن يلقي الضوء الهادي ألمته    

 . حريتها وكرامتها
ولكن وبسبب النرجسية نجد المثقف يقف مع نفسه يقـف          
مع كل نظام أو مؤسسة تسمح له أن يكون أحد أركانها أو إذا             

 . في ظلهايا مادسب أو حقق مكاسمحت له باالنتشار
ويصبح المثقف أسيرا لنفسه فهو يدافع ويمجد كل مؤسسة         
أو نظام نال من خالله أو في ظله الحظوة والنفوذ ووسـائل            

 بصرف النظر عما إذا كان ذلك النظام أو المؤسسة          ،االنتشار
 .مع أمته أو ضدها

بصرف النظر عما تم في ظل ذلك النظام أو المؤسسة من           
 ق لكرامة اإلنسان أو مصادرة لحريته أو سـفك لدمائـه           سح

بل نجد ذلك المثقف يشـارك فـي        . أو خيانة لقضايا الوطن   
 . صنع هذا وتبريره
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ويرتبط بالنرجسية ارتباطًا مباشرا خلـق آخـر وصـفة          
وهيكل كمثقف علماني استعماري خير     ". الكذب"أخرى وهي   

 .مثال وأوضح نموذج للكذب
نه أ وكيف   ،يدعي أنه صنع السادات   انظر إلى هيكل كيف     

 وكيـف أنـه أسـهم فـي         ،صفى مراكز القوى مع السادات    
 .التخطيط وسوف نختار واحدة من أكاذيبه، كمثال

يدعي هيكل أنه شارك فـي التخطـيط لحـرب أكتـوبر            
 تحـت عنـوان     ١٩٧٢وبالرجوع إلى مقاالت هيكل في عام       

 : ام الجمعة نجد هيكل يركز على ما يليربصراحة في أه
عدم قدرة القوات المسلحة على الدخول فـي معركـة           -

 .إسرائيل وأنها تعاني من نقص حاد في الخبرة والسالح
أن الجيش اإلسرائيلي ال يقهر وأنه أقوى الجيوش فـي           -

ن أي محاولة لعبور القناة ليست إال مجـرد         أالمنطقة و 
 . انتحار جماعي

فيتي  االتحاد السو  - الواليات المتحدة    -أن جميع القوى     -
 .  أوروبا تستفيد من حالة االسترخاء العسكري-
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ولقد أحدثت تلك المقاالت هزة عنيفة داخل أوساط القوات         
المسلحة المصرية والشعب المصري وأوصلت الكثير إلـى        

 . حافة اليأس
 أحـد   نـه فهل يعود هيكل كاهن اليأس إلـى االدعـاء بأ         

 . مخططي حرب أكتوبر
* * * 
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  الكتابالكتاب

 فًا فإننا سوف نركز في نقدنا للكتـاب علـى          كما قررنا سل  
ما يمس الحركة اإلسالمية وما يمس نضال شـعبنا وسـوف           
نهتم بما قام به هيكل من تضليل وتزييف وتطويـق لـوعي            
أمتنا متوخين ضرب األمثلة الواضحة جـدا والفجـة جـدا           

 :وبالتالي فإننا سنناقش قضيتين رئيسيتين
 .الغزو الفكري الذي مارسه هيكل -١
 . ما يمس الحركة اإلسالمية -٢

* * * 
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منذ أن بدأت الموجة األخيرة لغـزو العـالم اإلسـالمي           
والمسماة باالستعمار فإن العالم اإلسالمي يتعرض ألشـكال        

 . وأنماط عدة من الغزو
ولعل االستعمار قد أدرك وبوضـوح أن فشـل الحملـة           

رسوخ مجموعة مـن    الصليبية كان يرجع في جزء منه إلى        
القيم في العالم اإلسالمي قد استطاعت أن تحفظ حيوية األمة          

كانت كافية إللحاق الهزيمـة بالحملـة       . وتمدها بطاقة خالقة  
وبرغم أن أوروبا قـد     . الصليبية برغم شراستها الالمحدودة   

 . حشدت لها كل إمكانياتها
وهكذا ومنذ أن وطأت الحملة الفرنسية أرض مصر فـي          

 فإن عمليات الغزو المستمرة للعالم اإلسالمي لـم         ١٧٩٨عام  
تقتصر على الغزو العسكري بل تعدته إلى غـزو سياسـي           

 . اعي وثقافي خطيرمواقتصادي واجت
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ولعل نابليون لم يكن يلهو حـين اسـتقدم معـه مطبعـة             
 . وعلماء

وهكذا فإن االستعمار قد أدرك أن عليه أن يهـز أركـان            
 يايتسنى له من بعدها التهامه عسكر     العالم اإلسالمي الثقافية ل   

 .ياواقتصاد
وهكذا فإن الغزو الفكري قد بـدأ منـذ الوهلـة األولـى             
لالستعمار كأحد أهم األسـلحة االسـتعمارية وهكـذا فـإن           
االستعمار بدأ يعد مدرسة كاملة من مثقفينا للقيام بهذه المهمة          

 : ولقد استهدف الغزو الفكري ضمن ما استهدف ما يلي
 بما أنه القوة الرئيسية التـي تحـافظ         ،إلسالمإزاحة ا  -

 . على تماسك األمة وتمنحها استمراريتها وحيويتها
إزاحة كل القيم اإليجابية من ضمير األمة ومحاولـة          -

وهكذا وجدنا مـن يحـاول      . إحالل قيم سلبية مكانها   
طمس معالم اإلسالم المجاهد بما أن اإلسـالم يمثـل          

في والسياسـي   القيمة الكبـرى فـي تراثنـا الثقـا        
واالجتماعي في محاولة إرسـاء إسـالم مسـتأنس         

 . لخإتشجيع العزلة، واالتكال و

محاولة استبدال الوحدة اإلسالمية بأشـكال أخـرى         -
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 ة مثل القومية العربية الجاهليـة      ضيقة األفق ومشبوه  
 . أو اإلقليمية الضيقة

إرساء قوى سياسية تتبنى المنظور الغربـي بشـقيه          -
تراكي بدالً عن اإلسـالم السياسـي       الرأسمالي واالش 

 .  جزء منههوكبديل له خاضع للغرب بما أن

زرع مجموعة من األمراض االجتماعية مثل تحرير        -
إلى االنحالل وبناء أنماط مشوهة من السلوك       . المرأة

 . اإلسالمي

محاولة نزع الثقة دائما من الجماهير في قدرتها على          -
 .ثالنضال وأن هذا النضال نوع من العب

لعل آخر رموز تلك المدرسة االستعمارية هم لويس         -
 .  مصطفى أمين- هيكل -عوض 

علينا هنا أن نحدد آخر مراحل الغزو الفكـري فـي            -
 . متخذين أمثلة من كتاب هيكلاستعمارنا محاولة 

لقد جاء كتاب خريف الغضب على أثر محاولـة ناجحـة           
 الشعب في مصر إلزاحة حاكم مستبد مما أعطـى          لجماهير

بر في قدرتها على النضال في مواجهـة        كتلك الجماهير ثقة أ   
ــم  االســتعمار والصــهيونية واالســتبداد السياســي والظل
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 . االقتصادي
هكذا كان على االستعمار أن يطـوق تلـك الثقـة التـي             
امتلكتها الجماهير سريعا قبل أن تصبح تلك الجماهير قـادرة          

ن كتاب خريف   على اإلطاحة بالمرحلة االستعمارية، ولذلك كا     
الغضب محاولة استعمارية لسحب رصيد الثقة والوعي لدى         

 . الجماهير في نجاحها في إزاحة السادات
برغم أن أساليب الغزو الفكري متنوعة تبدأ من محاولـة          

 أو محاولـة تطويـق      -تحليل خاطئ للظواهر التي نعيشها      
 أو إشـاعة روح     -وعي الجماهير أو إثارة قضايا جانبيـة        

 واليأس في صفوف الجماهير فإن هيكل قد اسـتخدم          الهزيمة
 . أسلوبان رئيسيان في محاوالته

 .التحليل الخاطئ للظواهر )  أ(
 . محاولة تطويق وعي الجماهير ونضالها )  ب(

 . وهما أسلوبان قد برع في اللعب بها محمد حسنين هيكل
نذكر بها الصدد مقاالت هيكل عن عدم جدوى المقاومـة          

رائيل عقب معركة الكرامـة فـي       الفلسطينية في مواجهة إس   
األردن والتي بدت المقاومة الفلسطينية على أثرها قادرة على         
تعبئة الجماهير حولها للدخول في حرب إسالمية شعبية ضد         
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 . الكيان الصهيوني
 )٦٨ األهرام -راجع مقاالت الجمعة (

كما نذكر مقاالته عن حالة الالسلم والالحرب فـي عـام           
 .  نضبط هيكل مرة أخرى متلبسا واآلن علينا أن١٩٧٢

* * * 
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  التحليل الخاطئ للظواهرالتحليل الخاطئ للظواهر
حينما نواجه ظاهرة معينة، فإن المواجهة الصحيحة لتلـك    
الظاهرة تقتضي منا أوالً وبشـكل أساسـي أن نحـدد هـذه             

طبيعتها، شكلها، أسبابها، مظاهرهـا،     . الظاهرة تحديدا جيدا  
 . لخإنتائجها، عالقتها بالظواهر األخرى 

معناه ببساطة شديدة الفشـل     . إن أي خطأ في تحديد ذلك     و
 ومعناه أيضا استمرارها حتى ولو كـان      . تام في مواجهتها  ال

 .  أشكال أخرىفي 
وهكذا فإن هيكل يتعمد تحليل ظـاهرة السـادات تحلـيالً           

 . مغرقًا في التزييف
ن سياسات السادات السياسـية واالقتصـادية       إ هيكل   ليقو

 . ياعثها أن السادات مريض نفسواالجتماعية كان مب
ن دوافع تلك السياسات لدى السادات كانـت        إيقول هيكل   
 .. عقدة النجومية

 تكدس األسرة في منـزل      -  الفقر -الطفولة المعقدة    -
 . مزدحم

 . سواد لون األم ألنها كانت زنجية األصل -
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 . لى الخيال نتيجة تراكم الشعور بالكبتإميل  -

ظام السادات ليتسنى لنا معرفة     واآلن نبدأ نحن في تحليل ن     
 . إلى أي متاهة يقودنا هيكل

في الحقيقة ال نستطيع معرفة طبيعة نظام السـادات          -
 .  توجهاته-أهدافه  - دون أن نعرف جذور النظام

ونظام السادات في رأينا هو امتداد لنظام عبـد الناصـر           
 عضـو   - ورئيس مجلس أمة     ، منه االذي كان السادات جزء   

 .  نائب رئيس جمهورية-ثورة مجلس قيادة 
 ..واآلن نعود إلى الوراء قليالً

فإن الصراع في المنطقة يتحدد وفـق       . منذ الوهلة األولى  
 : نيقوت

جماهير مسلمة في تناقض رئيسي مـع االسـتعمار          -
 . والصهيونية واالستبداد السياسي والظلم االقتصادي

حكـام، أحـزاب، علمانيـة،       (ةمدرسة اسـتعماري   -
 ).هيونيةاستعمار، ص

وهناك مجموعة من التناقضات الثانوية داخـل المدرسـة         
االستعمارية ذاتها ولكن تلك التناقضات في النهايـة تتحـدد          
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 . وتستمد شكلها من قوانين التناقض الرئيسي
وصل نضال الجماهير المسـلمة ضـد االسـتعمار          -

االستبداد السياسي والظلم االقتصـادي     ووالصهيونية  
 . األربعينيات وبداية الخمسينياتإلى أوجه في نهاية 

 - معركة التـل الكبيـر       -كفاح مسلح ضد اإلنجليز      -
لـخ  إ..  أحمـد شـاهين    -استشهاد عمر المليسـي     

 ).اإلخوان المسلمين(

 اإلخـوان   ٤٨معـارك   (كفاح مسلح ضد الصهيونية      -
 ).المسلمين

الملك وأحزاب األقلية   (نضال ضد المؤسسة المستبدة      -
 ).لخإظاهرات  الم-ضرابات الطالب إ -

انتفاضات مستمرة في الريف المصري ضد اإلقطاع        -
 .بقيادة أعضاء جماعة اإلخوان المسلمين

 ). بهوت وميت فضالة-كنوز نجم والشهيد عناني عواد (

 . إضرابات عمالية واسعة ضد الرأسمالية المستغلة -

وفي النهاية فإن أوصال النظام وقتها كانت قـد تفككـت           
 - عايير غير قـادر علـى االسـتمرار       وبات النظام بكل الم   



 - ٢٦ -

والجماهير المسلمة في الوقت نفسـه باتـت تمتلـك الثقـة            
 والتنظيمات القـادرة والمسـلحة      -والرصيد القتالي والوعي    
 . مثل اإلخوان المسلمين

إسالمي مجاهدي يكتسح   ذا فالنتيجة المنطقية قيام نظام      وهك
 .اسيواالستبداد السي. الصهيونية. في طريقه االستعمار

وكان ال بد أن تتحرك المؤسسة االستعمارية لتطويق ذلك         
 .  إما بالمواجهة وإما بااللتفاف-المد 

وكانت تلك المؤسسة غير قادرة على المواجهة ال عبـر          
عسكرها وال عبر الملك وال عبر األحزاب العلمانيـة فكـان           

 .  يوليو٢٣وكانت . االلتفاف
 . دةوهكذا جاء عبد الناصر ليؤدي مهمة محد

إذا كانت الجماهير تطالب بجالء االستعمار فال مانع         -
 . وليعود من الشباك بعد أن خرج من الباب

إذا كانت الجماهير تريد التصدي الجماهيري المسلم         -
للصهيونية عبر العقيدة اإلسالمية وحرب التحريـر       
الشعبية فال مانع من خوض معارك إذاعية ومزيفـة         

 اإلسالم وبعيدا عـن     مع الصهيونية ولكن بعيدا عن    
 . الجماهير
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 تريد بناء نظام اقتصادي ال طبقي      إذا كانت الجماهير     -
إذًا يكون البـديل المزيـف هـو      . يستمد من اإلسالم  
 . االشتراكية العربية

هو أن تعود الجمـاهير إلـى       . ولكن كل هذا بشرط واحد    
ـ       . منازلها م تفريـغ   تليست مطالبة باالشتراك في شـيء ولي

 . سي من الجماهيرالشارع السيا
وفي الحقيقة فإن عبد الناصر وطبقًا لدوره المرسوم قد قام          

 :-ب منذ الوهلة األولى 
 إلغاء كافة أشـكال الحريـات       -ضرب واسع للجماهير     -

 . السياسية
 . نذكر هنا إعدام خميس وبقري بتهمة الشيوعية

 .مهادنة اإلقطاع والتعامل معه برفق -

 . ضرب كل القوى السياسية -

 .٦٥، ٥٩، ٥٧، ٥٤بشع للحركة اإلسالمية في ضرب  -

 . ضرب أي شكل من أشكال المنظمات الجماهيرية -

وهكذا فإن عبـد الناصـر وبواسـطة التلـويح بـبعض            
اإلصالحات قد قام بمهمته لصالح االستعمار وهـو ضـرب          
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 .  إخراجها من ساحة الصراع-الجماهير 
ـ        - ى االرتباط باالستعمار واالشتراكية العربية تتطور إل

 . انفتاح
 ثـم   - ثم مبادرة روجرز     ٦٧نكسة  (الصلح مع اليهود     -

 ). كامب ديفيد

وفي الحقيقة فإن عبد الناصر لم يواجه إسرائيل إطالقًا ولم          
يسمح للجيش بمواجهتها ولكن في كل مرة يتم سحب الجيش          

 . قبل المواجهة
كما أن عبد الناصر ومن خالل خطبه وتصريحاته كـان          

 . ألمم المتحدة وقرار التقسيميوافق على مقررات ا
 أخذ اإلقطاعيون في عهد     -عودة االستقالل االقتصادي     -

عبد الناصر شكالً آخر فكـانوا المهيمنـين علـى االتحـاد            
 وتم نهـب    ا عام امواقع اإلنتاج رغم كونها قطاع    واالشتراكي  
كما ظهروا أخيرا خلف    .  المصري بشكل بشع   بثروات الشع 

 . مؤسسات االستيراد والتصدير االنفتاحية
  لنظام عبـد الناصـر      ياوهكذا كان السادات امتدادا عضو    

 . وال مانع من وجود اختالفات شكلية بينهما
انظر على سبيل المثال نفس التجربة على يد شخص واحد          
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 يساريا وانتهـى    في الصومال وهو محمد سياد بري الذي بدأ       
 . أمريكيا وهو في كل الحاالت استعماري

وهكذا فإن التطور الطبيعي لنظام عبد الناصر هو نظـام          
 . السادات
 . فاالنفتاح هو االمتداد لالشتراكية العربية -
 . األحزاب بقيود هو االمتداد لالتحاد االشتراكي -

 . كامب ديفيد هي االمتداد الطبيعي لمبادرة روجرز -

ي ببساطة شديدة أننا أمام مؤسسة تتبنى سياسات        وهذا يعن 
سـنا أمـام شـخص      لاقتصادية وسياسية واجتماعية محددة و    

 . السادات
 . ولكن هيكل يريد لنا الوقوع في المتاهة

 مع إدراكنا أن الشخص يؤثر ولكن       امؤسسة وليس شخص  
 . دون الخروج عن اإلطار المؤسس المرسوم

  مالحظة مالحظة * * 
 أن اإلسالم وقيم مجتمعنا يرفضـان       ينبغي هنا التنبيه إلى   
ن السود والبيض على حد سـواء       إ و ،فكرة التمييز العنصري  

 ال التمايز في العـالم اإلسـالمي       كال يجدون أي شكل من أش     
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وال يمس أي شخص أسود بأي شكل من أشكال التمييز فـي            
 . العالم اإلسالمي

كما أن الفقر أو سواد األم أو سواد الوجه لـيس مـدعاة             
د النفسية فيمكن أن يكون الفقر مدخالً للعقد النفسية كمـا           للعق

 .يمكن للغنى أن يكون مدخالً لتلك العقد
كما أن سواد اللون يمكن أن يؤدي إلى العقد النفسية بنفس           

 . القدر الذي يؤدي إليه بياض اللون
 في التحليل الخاطئ للظواهر فإن هيكل يقارن        اواستمرار

ية ونمط عبد الناصر يـدين األول       بين نمط السادات في التنم    
 أن القروض األمريكية مخربة والـديون       ياويؤيد الثاني مدع  
 . السوفيتية بناءة

 ونود أن نشير إلى حقيقة أن نمط السـادات هـو نمـط             
 وأن  ،عبد الناصر مع اختالف في الدرجة ال يمس الجـوهر         

 . ن وغير صالحين لمجتمعنااالنمطين مدان
 سواء كانت أمريكية أو سوفيتية      ن كافة أشكال القروض   أو

فإنها موجهة وتشل إرادتنـا وتجعلنـا خاضـعين لالبتـزاز           
 . األمريكي أو السوفيتي
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إن تكييف القضية بهذا الشكل هو استمرار لعملية التحليل         
 . الخاطئ للظواهر التي عرفنا أغراضها

إنها محاولة لطمس معالم رسخت في وجدان شعبنا عبـر          
 . لم تنمية إسالمية غير طبقية وعادلةمعا. نضاله الطويل

إننا ندرك أن التنمية مسألة إرادة في المقام األول وتعتمـد      
على قدراتنا الذاتية ونشترط لها لكي تنجح أن تكون نابعة من           

 .قيمنا
إننا ندرك أن العيب لم يكن فـي شـكل عمليـة التنميـة              
 وظروفها ولكن العيب كان في شكل نظام الحكم فـي عهـد            

 . الناصر والساداتعبد 
ن محاولة بناء اقتصادنا بمعزل عن اإلسالم هي محاولة         إو

 . فاشلة حتما ومشبوهة أيضا
ن نجاح أي تنمية يعتمد على ارتباطها بالقيم لدى شعب          إو

معين وعلى إنهاء الحكم المطلق بمعنى أن يكون الشعب وفق          
إرادته هو الحارس على التنمية فضالً عـن أن يكـون هـو             

 . هاأساس
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 إن التنمية ترتبط ارتباطًا مباشرا بتوجهات الحكم فالـذي         
ال يواجه االستعمار بل يهادنه سواء بروجرز أو بكامب ديفيد          

 وهو الذي يظلم الفالح والعامل      ،هو ذاته الذي يفتح المعتقالت    
 . ن ذلك كله مرتبط أشد االرتباط وأوثقه ببعضه بعضاإو

* * * 
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  محاولة تطويق محاولة تطويق 
  ماهير ونضالهاماهير ونضالهاوعي الجوعي الج

هـو أن   . من أخطر ما تواجهه المدرسـة االسـتعمارية       
الجماهير المسلمة في نضالها الدءوب مـن أجـل الحريـة           
والعدالة والمساواة تكتسب رصيدا من الوعي وتدرك حقـائق         

 . الصراع وقوانينه وتصبح أكثر ثقة في نفسها
 هذه القوانين هو أنه بمقدار حركة الجماهير من         حدأولعل  

جل الحرية والعدالة والمسـاواة فـي مواجهـة االسـتعمار       أ
بمقـدار  . والصهيونية واالستبداد السياسي والظلم االقتصادي    

قدرة تلك الجماهير في تقليل هامش المناورة والتنازل لـدى          
أنظمة الحكم بل إن تلك األنظمة قد تخضع لضغط الجماهير          

 . وتصبح أكثر صالبة في مواجهة أعداء الجماهير
 نضال الجماهير تترك تراكمـا       كل حركة صغيرة في    إن
ا في إيقاف نظام حكم ما عند حـده وتضـييق هـامش             مهم

 .  وقمعههتنازالت
المدرسة االستعمارية تحاول دائما ضرب هذه الحقيقة في        

جدان الجماهير، وتحاول أن تفصـل بـين نضـال تلـك            و
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حتـى تـدفع    . الجماهير وطبيعة تصرفات أنظمـة الحكـم      
 . ر إلى اإلحساس بعدم جدوى نضالهاالجماهي

ولقد لعب هذا الدور دائما أطراف المدرسة االسـتعمارية         
 . لخإ ..من يمين ويسار ووسط

هكذا فإننا نجد هيكل يمارس تلك اللعبة وسوف نضـرب          
 . مثالً على ذلك مكتفين به

ن هناك صلة مباشرة بين أحـداث انتفـاض         إيقول هيكل   
 . لقدس ومبادرة السالم وبين زيارة السادات ل١٩٧٧

 : واآلن نبدأ في مناقشة الموضوع

  : : الحدث األولالحدث األول
ـ هو قيام الجماهير باالنتفاض في كل م       ، ١٧ر يـومي    ص

 يناير على أثر قيام النظام برفع األسعار ولقد نجحت تلك           ١٨
عـن  وتراجع النظام   الجماهير في فرض إرادتها على النظام       
 . صة بذلكرفع األسعار وتم إلغاء القرارات الخا

  : : الحدث الثانيالحدث الثاني
هو قيام السادات بزيارة القدس والتـي انتهـت أحـداثها           

 . بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد
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أي أن النظام قد وقع صلحا معينًا مع عدو األمة التاريخي           
 . ضربا بتاريخ األمة ودينها ووجدانها عرض الحائط

 كـون تفإنه ال يمكـن أن      . هيةوطبقًا لقوانين النضال البد   
هناك عالقة سببية بين نجاح الجماهير في فرض إرادتها في          
مظاهرات الطعام وبين خيانة النظام لتاريخ األمـة وتوقيـع          

 . معاهدة كامب ديفيد
 . فالعكس هو الصحيح تماما

 وقبلها جهاد الشيخ حافظ     ،٧٧أي أن حركة الجماهير في      
 . سالمة بطل معركة السويس

 .لحقبة اإلسرائيليةقد أسهما إلى كبير في تأخير ا
فلوال ذلك النضال لكان النظام قد وقع في االستسالم بشكل          

 . مما تمياأكثر درامية وخز
بل إن ذلك النضال قد حجم ذلك الصلح ووضـع أمامـه            

 وجدير  ، وجعله ال يدور كما يهوى النظام      ،كثيرا من العراقيل  
بنا في هذا الشأن أن نشير إلى المعارضـة الواسـعة التـي             

ن ونقابة المحامين والمشايخ    يتها جماعة اإلخوان المسلم   مارس
الشجعان من أمثال الشيخ أحمد المحالوي لمبـادرة كامـب          

 . ديفيد
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 . إذن فهيكل وبنجاح منقطع النظير يعكس الحقائق تماما
 :كأن هيكل يريد أن يقول

إن الضغط على النظام والقتال ضده ال يـؤدي إلـى          -
. كن يؤدي إلى زيادتهـا    تقليل حجم تنازالته وقمعه ول    

 إذن فال داعي للنضال ما دام يـؤدي إلـى عكـس            
 . ما ترجوه الجماهير

وهكذا فإن هيكل يحاول سحب رصيد الوعي والثقـة          -
 .٧٧المتراكمة لدى الجماهير على أثر انتفاضة 

أي أنه يريد تطويق نضال الجمـاهير وضـرب وعيهـا           
 .ومحاولة التشكيك في قوانين النضال البديهية

 ** * 
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لعل أكثر ما يهمنا من كتاب خريف الغضـب هـو هـذا             
 ". اإلسالم السياسي"الجزء الذي أعطاه هيكل اسم 

ولعل هيكل حينما يكتب عن اإلسالم السياسي فإنه يخضع         
 . لمجموعة من العوامل المتداخلة

 فإنه يخضـع التجربـة      -ن هيكل كمثقف علماني     إ -١
 وبالتالي فهو ال يملـك      -عيار الغربي   اإلسالمية للم 

 . القدرة على فهمها
ن هيكل كمفكر مرتبط بالمدرسة االستعمارية فإنـه        إ -٢

 . بالطبع يعادي االتجاه اإلسالمي

إن هيكل وبما أنه ضحل الثقافة فـي إطـار الفكـر             -٣
العلماني فإنـه فضـالً عـن علمانيتـه وارتباطـه           

 . باالستعمار الثقافي فإنه جاهل

ات بالتبرير للتجربـة    يد ارتبط في الستين   ن هيكل ق  إ -٤
وبالتالي فهو مسئول عما عانته الحركـة       . الناصرية

 . اإلسالمية في  الخمسينيات والستينيات
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ـ   يـا وبالتالي فهو ليس خصـما ثقاف       للحركـة   يا أو سياس
 ولكنه يرتبط بعداء شخصي مع الحركـة        ،اإلسالمية فحسب 
 . اإلسالمية أيضا

 . ف علماني استعماري جاهل وحاقدوهكذا فإننا أمام مثق
وهكذا فإن هيكل وبحكم هذا كله ال يملك أن يقدم رؤيـة            

 . جيدة للحركة اإلسالمية
 . ن ينبغي الوقوف عندهماين رئيسيتيعلى أن هناك فكرت

في مناخ مثقل بالمتناقضات وأسباب الشـك        ":يقول هيكل 
 ، وتضارب في القيم االجتماعيـة والثقافيـة       ،والحيرة والقلق 

كانت العـودة   . وتخبط في السياسات االقتصادية واالجتماعية    
 ".إلى الدين طلبا لليقين حركة طبيعية

ن تنامي المد اإلسالمي في مصر كان       إوهكذا يقول هيكل    
 . رد فعل لظروف معينة

وهذه مقولة شـديدة الخطـورة تـروج لهـا المدرسـة            
االستعمارية دائما في محاولة مسـتمرة لتطويـق الحركـة          

 .اإلسالمية باتهامها بأنها رد فعل
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وفي الحقيقة فإن المدرسة االستعمارية حين ترفـع هـذه          
فإنها تضع نفسها في مأزق وتصبح مكشوفة وتثيـر         . المقولة
 . السخرية

فإن أي مثقف أو حتى نصف مثقف يسـتطيع أن يـدرك            
مدى أصالة الحركة اإلسالمية فهي حركة تضـرب بجـذور          

ا مصر والعالم العربي واإلسـالمي      عميقة في تاريخ وجغرافي   
 . بل والعالم كله

وهكذا فإن هيكل حينما يردد هـذه المقولـة فإنـه يثيـر             
 . سخريتنا وضحكنا أكثر مما يثير استياءنا

إن الحركة اإلسالمية هي الحركة السياسية الوحيـدة فـي        
 العالم العربي التي لم تنقطـع يومـا منـذ بعثـة الرسـول              

 معاركها دائما وعبر مراحل تاريخية      ، ولقد خاضت  الكريم  
طويلة من أجل الحرية والعدل والمساواة وإزالة كافة أشكال         
 . الطغيان السياسي واالقتصادي واالجتماعي من فوق األرض

وخاضت معاركها حديثًا ضـد االسـتعمار والصـهيونية         
واالستبداد السياسي والظلم االقتصادي ممثالً في الرأسـمالية        

 . واإلقطاع
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 ضمير األمـة، وهـي      هيولقد كانت هذه الحركة دائما      
 . طليعتها وهي أملها

تصدت تلك الحركة وألن هذا هو قدرها الذي ال منـاص           
 . منه فضالً عن أن دينها هو المستهدف وأمتها هي الضحية

محمد (خاضت تلك الحركة معاركها ضد الحملة الفرنسية        
 ).عمر مكرم-كريم 

 )..عمر مكرم(يزر وضد اإلنجليز من حملة فر
ـ          يوضد االستبداد السياسي والظلم االقتصادي متمـثالً ف

نظام حكم محمد علي وما رافقه من إقطاع زراعـي بشـع            
 مصطفى  - عرابي   - عبد اهللا النديم     - جمال الدين األفغاني  (

 ).  عبد العزيز جاويش ثم حسن البنا- محمد فريد -كامل 
 أحمد  -يد قطب    س -اإلخوان المسلمون   (وضد الصهيونية   

 ).  حافظ سالمة-المحالوي 
 : وضد استبداد عبد الناصر والسادات

 صـالح   - حافظ سـالمة     - أحمد المحالوي    -سيد قطب   
 .  محمد عبد السالم-سرية 

  : يالحظ في هذا الصدد-
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 . ١٩٤٨ معارك اإلخوان ضد إسرائيل في -
 -أحمد المثيسي    (١٩٥١ معارك اإلخوان ضد اإلنجليز      -

 ). اهينعمر ش
 معركة السويس الشعبية بقيادة الشـيخ حـافظ سـالمة           -

 . وجمعية الهداية اإلسالمية
وهكذا كانت الحركة اإلسالمية هي األصـل دائمـا ولـم           

 . تنقطع يوما
 :وانقسمت القوى السياسية دائما في المنطقة إلى معسكرين

ا مـع   إلسالمي، وهو يملك تناقضا جوهري    المعسكر ا  -١
صهيونية ويطـرح الكفـاح الشـعبي       االستعمار وال 
ويمارس ذلك الكفاح كما سـبق أن       . المسلح كشعار 

 . وضحنا
ويناضل ضد االستبداد السياسـي والظلـم االقتصـادي         

 . واالجتماعي
الحظ االنتفاضات الفالحية بقيادة عناصر اإلخوان ضـد        

 . ١٩٥١اإلقطاع في الريف المصري 
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 ميـت   -وت   انتفاضة به  -عناني عواد شهيد كفور نجم      (
 ). فضالة

الحظ دراسات العناصر اإلسالمية والخاصـة بالتصـدي        
 .لالستبداد السياسي

 .  حقوق اإلنسان في اإلسالم-محمد فتحي عثمان 
 .  اإلسالم واالستبداد السياسي-محمد الغزالي 

 :الحظ أيضا الدراسات الخاصة بالظلم االقتصادي
 .  معركة اإلسالم مع الرأسمالية-سيد قطب 

 دور الحركـة اإلسـالمية فـي تصـفية          -محمد مورو   
 . اإلقطاع
ويضـم كـل المؤسسـات      . المعسكر االسـتعماري   -٢

 "...قوى اليسار واليمين بكل اتجاهاتها"االستعمارية 
 : -وهذا المعسكر يتميز ب

 .وجود بعض التناقضات الثانوية داخلة -
يطرح التفاوض كأسلوب لحـل القضـايا الوطنيـة          -

 المسـلح ضـد االسـتعمار       وإسقاط شعار الكفـاح   
 . والصهيونية
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 . ممارسة قمع الجماهير بأساليب متنوعة -

 . ممارسة الغزو الفكري -

مع مالحظة أن هذا المعسكر يتصرف دائما كرد فعل          -
 . لحركة االتجاه اإلسالمي

صغيرة بين المثقفـين بعكـس االتجـاه        وأنه دوائر    -
 .اإلسالمي الذي يضم األمة كلها تقريبا

الجهاد والنضال بال استثناء قد قام بـه        إن كل تراث     -
االتجاه في طول تاريخنا القديم والمعاصر، وأتحـدى        

 . من يأتيني باستثناء واحد

وكل تراث الخيانة والمهادنة كان من االتجاهات األخرى        
 .واألمثلة أكثر من أن تحصى

* * * 
 : يقول هيكل أيضا

 . هإن نظام السادات قد استخدم الدين لتبرير سياسات
إن نظام السادات قد شجع أو على األقل أغضى الطـرف           
عن االتجاه اإلسالمي ليقوم ذلك االتجاه بتصفية الناصـريين         

 . والشيوعيين
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 .واآلن لنبدأ بمناقشة أفكار هيكل
 .استخدام الدين لتبرير سياسات النظام -

يتعمد هيكل أن يخلط بين مؤسسات الدولة الدينيـة مثـل           
 الحركة اإلسالمية ليدفع القارئ دفعـا   األزهر واألوقاف وبين  

 . إلى اتهام االتجاه اإلسالمي بمهادنة النظام أو التبرير له
وفي الحقيقة فإن محاولة السادات اسـتخدام المؤسسـات         
 الدينية الخاصة للدولة، لـيس بـأمر جديـد فقـد اسـتعمل             
عبد الناصر نفس المؤسسات في ضرب اإلخوان المسـلمين         

لستينيات، كما استخدمها الملك أيضا لنفس      في الخمسينيات وا  
 . الهدف

وهكذا فإن استخدام السادات لها ليس شيًئا جديدا يستدعي         
 .أن يركز عليه هيكل

بل علينا أن نالحظ أن السادات ذاته استخدمها في ضرب          
 يـا التجاه اإلسالمي باعتباره االتجاه الوحيـد القـادر تاريخ        ا

 . لنضال ضده على مضايقة النظام واياوجغراف
 :ولقد تم ذلك في كل حكم السادات وعلى سبيل المثال

ترويج مؤسسات الدولة الدينية واألزهر واألوقـاف        -
 . لفكره من االتجاه اإلسالمي اتجاه متطرف
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محاولة طمس جوانب اإلسـالم الخاصـة بحقـوق          -
الرعية في الحرية والعدل المساواة والتركيز علـى        

 .فكرة طاعة ولي األمر

لك المؤسسات ذاتها باغتيال قـانون األحـوال        قيام ت  -
الشخصية السابق واإلتيان بقـانون جديـد غريـب         

 ...ومشبوه

 : وفي هذا الصدد فإننا نذكر المعارك التي خاضها كل من
مظاهرة جامع الفسطاط والتي    (الشيخ محمد الغزالي     -

وكـان لهـا    ) اتجهت إلى مجلس الشعب المصـري     
ى لـذلك القـانون     الفضل في إجهاض المحاولة األول    

 . المشبوه
 عبد الرشيد صـقر     - عبد الحميد كشك  : تنديد الشيخ  -

بذلك القانون ودخولهم في معارك     .. أحمد المحالوي 
 . مع مشايخ السلطة بسببه

* * * 
 - محاولة التحالف معـه      -تشجيع االتجاه اإلسالمي     -

 . استخدامه في ضرب القوى السياسية األخرى
نا وسخريتنا أكثر من أن تثيـر       وهذه المقوالت تثير ضحك   
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ضيقنا فضالً عن غضبنا ألننا ندرك منذ الوهلة األولـى أن           
قوالت هي ممحولة مفضوحة ومكشـوفة      مهذه ال ترويج مثل   

 . مجافاتها للواقع الملموسبحكم وال تجد صدى لها 
كما أن تلك التهمة ملتصقة تماما بـالقوى السياسـية           -

ي مثقـف أن    األخرى وخاصة اليسار وال يمكـن أل      
 . يفصلها عن تلك القوى وعلى رأسها اليسار

 . ولكن ينبغي لنا أن نضيف هنا مجموعة من الحقائق
فكيف يقوم السـادات ونظامـه بتشـجيع االتجـاه           -

اإلسالمي وهو يدرك أنه االتجـاه الوحيـد القـادر          
 على النضال ضد النظـام وهـز        يا وجغراف ياتاريخ
 . أركانه

  االتجـاه اإلسـالمي     كيف يقوم السـادات بتشـجيع      -
 كان  ياالعلم بأن السادات شخص    مع    ،هأو التحالف مع  

أحد أعضاء محكمة الثورة التـي أصـدرت أحكـام          
اإلعدام والمؤبدات وغيرها من األحكام القاسية فـي        

 .  ضد اإلخوان المسلمين١٩٥٤عام 

ن ذلك كـان مـن أجـل ضـرب          إيمكن لهيكل أن يقول     
 . الناصريين والشيوعيين
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رة أخرى أنه من غير المعقول أن يستخدم نظام         كرر م نو
 يـا ما أخطر قوة تعاديه وأكبر قـوة تمتلـك رصـيدا تاريخ           

  لتصفية قوة أخرى ال تملـك أي رصـيد تـاريخي            ياوتنظيم
 . أو جماهيري

والشـيوعيون مجـرد    . فالناصرية مجرد اتجاه عـاطفي    
 . حلقات شديدة الضيق بين المثقفين

 من القـرف    ا تملك إال رصيد    القوى لم تكن   كما أن مراكز  
 ولم تكـن ذات أثـر       ،لدى الجماهير التي عانت منها طويالً     

 . ال أثر الشماتة فيها والعداء لهاإ. إطالقًا في الشارع السياسي
هل حدث صدام سياسـي بـين القـوى         . يبقى هنا سؤال  

 .السياسية في الجامعة مثالً
 وهذا أمر طبيعي مع إضافة شـديدة فـي        .. واإلجابة نعم 

ي فالبساطة والوضوح وهو أن االتجاه اإلسالمي اصطدم هو         
الجامعة بحكم أنه االتجاه الجوهري للنضـال فـي الجامعـة           
اصطدم مع الناصريين والشيوعيين والساداتيين والغربيين بال       

 . استثناء
إن خطورة المسألة تأتي من أن هيكل ومعه كل أقطـاب           

 : لهدفينالمدرسة االستعمارية يروجون لتلك المقولة
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واالدعاء بأنه حركة جماهيرية    . تضخيم حجم اليسار   -
 . مما يستدعي استخدام قوة سياسية أخرى ضدها

التغطية على كل الخيانات التي عانت منها الجماهير         -
 . طويالً

بدءا من تحالف الشيوعيين مع اإلنجليز في الحـرب          -
 . العالمية الثانية

ح اإلخـوان   ومرورا باالعتراف بإسرائيل وإدانة كفا     -
 . ضدها

ومرورا أيضا بإدانة كفاح اإلخوان ضد اإلنجليز في         -
ــاة  ــة ١٩٥١القن ــدعوى أن القضــية االجتماعي  ب

 . والصراع الطبقي هما األساس

ومرورا أيضا بخيانة اليسار لقضية الفالحـين ضـد          -
الحـظ  (اإلقطاع بدعوى أن االستعمار هو األصـل        

الم الشـيوعيين   التناقض بين النقطتين السابقتين في ك     
 ). وانظر صحف الشيوعيين في نهاية األربعينيات

ومرورا أيضا بحل األحزاب الشيوعية واندماجها في        -
 .االتحاد االشتراكي سيء السمعة في الستينيات

 

http://tahasafeer.blogspot.com/
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ومرورا أيضا بالتطبيل لعبد الناصـر فـي ضـرب           -
 . اإلخوان

ومرورا أيضا بالترويج لسياسة السادات فـي بدايـة          -
 مدرسة السـادات    - الطليعة   -في الخولي   لط(حكم  

 ).السياسية

 وفي النهاية فإن االستعمار قد اسـتخدم اليسـار وكـذلك           
 . عبد الناصر وبعده السادات

يالحظ هنا أن السادات سمح لليسار بحزب علني هو          -
الذي يضم  ) حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي    (

ن لـم   يضمن ما يضم الناصريين والشيوعيين في ح      
 . يسمح لالتجاه اإلسالمي بأي شكل علني

كما سمح السادات لليساريين باالنتشار في المؤسسات        -
 منهم نذكر منهم    االصحفية والثقافية كما استوزر عدد    

 وفـؤاد   ، محمد صبري عبـد اهللا     :على سبيل المثال  
 . مرسي

واآلن فإن المسألة تتضح فهيكل يقلب األمور علـى          -
 . ائق على طول الخطرأسها تماما ويقرر عكس الحق

* * * 
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 : ل وينبغي لنا الرد عليهكوتبقى نقطتان أوردهما هي

 ١٩٧٨ن االتجاه اإلسالمي اكتسح االنتخابات سـنة        أ: األولى
 . بدعم من النظام

أن االتجـاه اإلسـالمي     لى  إوفي الحقيقة فإننا ننبه هيكل      
يكتسح االنتخابات دائما برغم أنـف النظـام سـواء كانـت            

 .  نظيفة أو نصف نظيفة أو حتى ربع نظيفةانتخابات
، ٦٩: اكتسح االتجاه اإلسالمي االنتخابات في األعـوام       -
ولــيس . ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠
 فقط كما يدعي برغم التدخل من اإلدارة وأمن الجامعـة           ٧٨

وبرغم الشطب واالعتقاالت والمضايقات كمـا أن االتجـاه         
 ). حسن دوح (١٩٥١خابات عام اإلسالمي اكتسح انت

وعلى هذا فاالتجاه اإلسالمي اكتسح االنتخابات برغم أنف        
 . النظام
 قاموا بالصالة في ميدان     ٤٠٠,٠٠٠مسألة أن حوالي     :الثانية

وهيكل يقول ال يعقل أن يتم تجمع مثل هـذا     . عابدين
 .العدد بغير رضا النظام
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لى المليـون   والحقيقة التي تنبه لها هيكل أن العدد وصل إ        

ولم يكن النظام   . وقد قاموا بالصالة إحياء لسنة رسول اهللا        
 . قادرا على منعها

 أال نستطيع التمييـز بـين       - كمثقفين   -كما أنه كيف لنا     
مكسب تحققه حركة نتيجة نضالها وكيف نقلب األمور فجـأة          

 . أو تشجيعا منه. فيصبح إغضاء طرف من النظام

  ::ظة أخيرةظة أخيرةمالحمالح* * 
ام بين السادات واالتجاه اإلسالمي كان مسـتمرا        إن الصد 
، ٧٦،  ٧٥ التكفير والهجـرة     - ٧٤ حادث الفتية    :ولم ينقطع 

، غير آالف أخرى    ٧٨ والثانية   ٧٦قضية الجهاد األولى    . ٧٧
 . من المعتقلين دائما من االتجاه اإلسالمي
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